Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów zamieszczonych w publikacji mogą nie odpowiadać ich specyfikacjom.
Ceny podane w PLN, zawierają podatek VAT.

PIELĘGNACJA SKÓRY DOJRZAŁEJ

8949

12699

VICHY
NEOVADIOL MAGISTRAL
odżywczy balsam przywracający gęstość
skóry dla kobiet po menopauzie
50 ml

8949

12799

VICHY
NEOVADIOL MAGISTRAL NA NOC
odżywczy krem przeciwzmarszczkowy
dla kobiet po menopauzie
50 ml

1949

2449

1599

LA ROCHE-POSAY
balsam do ust
o działaniu
regenerującym
7,5 ml

2999

BALNEOKOSMETYKI
Malinowy krem do rąk na noc
regenerująco odżywczy
70 ml

14-27.01.2021

PIELĘGNACJA

skóry
dojrzałej
Zmarszczka –jest wynikiem utraty
składników wypełniających zarówno skórę właściwą oraz naskórek. Sposobem na zachowanie młodego wyglądu skóry nie
musi być wizyta w klinice chirurgii
plastycznej. Doskonałym rozwiązaniem będzie stosowanie kosmetyków odmładzających, które
hamują procesy starzenia się skóry oraz zapobiegają powstawaniu
zmarszczek.

1999

2649

CERAVE
regenerujący krem
do rąk
50 ml

9599

11999

VICHY NEOVADIOL
KOMPLEKS UZUPEŁNIAJĄCY
aktywna pielęgnacja odbudowująca
do skóry suchej
dla kobiet w trakcie menopauzy
50 ml

2

9599

11999

VICHY
NEOVADIOL
KOMPLEKS
UZUPEŁNIAJĄCY NA NOC
aktywna pielęgnacja
odbudowująca dla kobiet
w trakcie menopauzy
50 ml

-20%

na pozostałe produkty
VICHY NEOVADIOL
Nie dotyczy produktów
i zestawów objętych już promocją.
Kosmetyki
Kosmetyki // oferta
oferta 10-24.12.2020
14-27.01.2021

43

3799

99

4999

5599

DERMEDIC OILAGE
odżywczy krem na dzień
przywracający gęstość skóry
50 ml

DERMEDIC OILAGE
serum antyoksydacyjne
30 ml

NOWOŚĆ

Innowacyjne, olejowe receptury Oilage odżywiają i regenerują skórę, odwracając proces jej
starzenia. Zmarszczki i nierówności zostają wyrównane, a owal twarzy podniesiony.

2899
3799

DERMEDIC OILAGE
skoncentrowany krem
przeciwzmarszczkowy
pod oczy
15ml

3799

4999

DERMEDIC OILAGE
odżywczy krem na noc
przywracający gęstość skóry
50 ml

-20%

na pozostałe produkty
serii OILAGE i REGENIST

1699
19

99

REGENOVUM
krem dermo-kuracja
do dłoni
75 ml

Kompleksowa kolekcja produktów Dermabsolu
w dzień przywraca skórze gęstość i właściwy kontur twarzy, w nocy intensywnie odżywia i regeneruje.
Wysoka koncentracja składników aktywnych zapewnia szybkie i skuteczne działanie.

9999

11999

AVÈNE
DERMABSOLU
przywracający
komfort skóry
krem na noc
40 ml
Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

9999

11999

AVÈNE DERMABSOLU
modelujący owal twarzy
krem na dzień
40 ml

3

Działanie preparatów pod oczy serii Lierac DIOPTI – intensywne kuracje o wycelowanym działaniu na każdy problem skóry wokół oczu. Wzbogacone w peptydy anti-blue
light chronią skórę przed negatywnym wpływem niebieskiego światła emitowanym przez ekrany.

PIELĘGNACJA

skóry
dojrzałej

LIERAC DIOPTIPOCHE żel niwelujący obrzęki okolic oczu.
Wygładza i redukuje zwiotczenia.
LIERAC DIOPTIFATIGUE intensywna kuracja korygująca
oznaki zmęczenia wokół oczu. Nawilża,
wygładza, redukuje obrzęki i cienie.

Każdy za
bez karty ZK

z kartą ZK

75

6649

99
9499

LIERAC DIOPTIRIDE
wypełniający krem korygujący
zmarszczki wokół oczu
15 ml

LIERAC DIOPTIRIDE krem po
oczy wycelowany w 3 rodzaje
zmarszczek: głębokie, mimiczne, wynikające z odwodnienia.
Nawilża, wypełnia i wygładza.

9499

LIERAC DIOPTIPOCHE
wygładzający żel korygujący
obrzęki wokół oczu
15 ml

LIERAC DIOPTIFATIGUE
energetyzujący żel-krem
korygujący
objawy zmęczenia
15 ml

Biosiarczkowe kremy przeciwzmarszczkowe
z najsilniejszą na świecie wodą siarczkową,
kwasem hialuronowym, ekstraktem z dzikiej
róży i ekstraktem z żeń-szenia to wyjątkowo
skuteczne preparaty do codziennej pielęgnacji
skóry dojrzałej. Spłycają i wygładzają zmarszczki, zwiększają jędrność i sprężystość skóry, wyrównują koloryt, pozostawiając skórę pełną
blasku.

Każdy za

3449
4299

BALNEOKOSMETYKI
BIOSIARCZKOWY
krem przeciwzmarszczkowy
na dzień
50 ml
BALNEOKOSMETYKI
BIOSIARCZKOWY
krem przeciwzmarszczkowy
na noc
50 ml

4

Kosmetyki

/

oferta 14-27.01.2021

1+1 -50%

taniej przy zakupie dwóch
różnych produktów z serii
LA ROCHE-POSAY HYALU,
REDERMIC, SUBSTIANE+

Substiane to seria kremów odbudowujących, które działają
przeciwzmarszczkowo i przeciwstarzeniowo oraz odmładzają skórę twarz i oczu!

10299
LA ROCHE-POSAY
SUBSTIANE+
Odbudowujący krem
przeciwzmarszczkowy
pod oczy
15 ml

12499
LA ROCHE-POSAY
REDERMIC RETINOL
Intensywna przeciwzmarszczkowa
kuracja pielegnacyjna
30 ml

Inensywna kuracja Redermic
Retinol redukuje głębokie,
widoczne zmarszczki oraz
zmiany pigmentacyjne spowodowane działaniem promieni słonecznych. Skóra staje się widocznie ujędrniona,
a jej koloryt ujednolicony.

Serum przeciwzmarszczkowe Hyalu B5 to szybki
sposób na regenerację
skóry i spłycenie widocznych zmian. Może być stosowane po zabiegach medycyny estetycznej. Jego
skład wzbogacony został
o dwie formy kwasu hialuronowego. Regenerację
skóry wspiera dodatkowo
witamina B5.

LA ROCHE-POSAY HYALU B5
Skoncentrowane serum
przeciwzmarszczkowe widocznie
regenerujące i poprawiające jędrność
skóry wrażliwej
30 ml

15999
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PIĘKNE

PIELĘGNACJA TWARZY

usta
Piękne usta to przede wszystkim usta
gładkie i odpowiednio nawilżone. Zadbaj o ich prawidłową pielęgnację.
Z pomocą przyjdą Ci dermokosmetyki
z drogerii Ziko Dermo.

-15%
do

Marka dostepna w wybranych lokalizacjach. Rabat nie dotyczy zestawów.

999

1049

NATURALNE DERMOKOSMETYKI
z antyoksydacyjnymi Lumifenolami
każdy rodzaj skóry, również wrażliwa

-30%

TISANE
balsam do ust
4,7 g

*

-20%

*

999

1249

* Dotyczy wybranych produktów JOWAÉ. Oferta ważna 14.01 - 27.01.2021 r.

TISANE
pomadka do ust
4,3 g

Marka dostepna w wybranych lokalizacjach.

6

Kosmetyki

/

oferta 14-27.01.2021

Dzięki dużej zawartości
Cold Cream, pomadka Avene odżywia i chroni usta.
Zawarty w składzie aktywny
sukralfat przyspiesza regenerację naskórka, a źródlana
woda termalna Avène oraz
alfa-bisabolol
przynoszą
natychmiastowe
uczucie
ukojenia.

Lierac Hydragenist balsam do
ust jest polecany do stosowania
w celu wypełnienia i podkreślenia
piękna ust. Kompleks HYDRA O₂,
odtwarza korzyści zabiegu infuzji tlenowej, przywraca nawilżenie i wygładza skórę, masło shea
i wosk różany regenerują barierę hydrolipidową skóry i chronią
przed czynnikami zewnętrznymi.

Przy zakupie
balsamu do ust
LIERAC HYDRAGENIST
(RÓŻOWY)
odbierz prezent LIERAC
HYDRAGENIST mgiełkę
na dzień dobry 30 ml

ZA 1 gr

LIERAC
HYDRAGENIST
odżywczo-wypełniający balsam do ust
3g

Liczba prezentów
ograniczona.

1999

2699

5699

AVÈNE
COLD CREAM
odżywcza pomadka
do ust
4g
VICHY
NEOVADIOL
Krem wygładzający skórę
wokół oczu i ust
15 ml

7999

9999

Popraw swój uśmiech i podnieś skórę wokół oczu
i ust z Vichy Neovadiol. Hipoalergiczna formuła przetestowana pod kontrolą dermatologiczną
i okulistyczną zapewnia natychmiastowe i długotrwałe działanie wygładzające. Zawarta w składzie
woda termalna z Vichy koi i regeneruje.

1599

2749

BIODERMA
ATODERM LÈVRES BAUME
odżywczo-regenerujący
balsam do ust
15 ml

Bioderma Atoderm Lèvres
baume to codzienna kuracja
nawilżająca, która łagodzi,
odżywia i naprawia uszkodzone usta. Bogata konsystencja przywraca ustom
miękkość i elastyczność.

1899

2299

SVR CICAVIT+ LÈVRES
ochronny balsam do ust
o działaniu regenerującym
10 g

Cicavit+ balsam do ust zawiera wysokie stężenie regenerujących składników aktywnych, które w 99% są pochodzenia naturalnego. Pozostawia
ochronny film, intensywnie nawilża,
odżywia i przywraca ustom komfort.

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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1599

6599

WIELKA
ZIMOWA
WYPRZEDAŻ
zestawów
kosmetycznych

1599

2499

BIODERMA NUTRITIVE
krem odżywczy
do skóry suchej
40 ml

BIODERMA
ATODERM MAINS & ONGLES
naprawczo-kojący krem do rąk
50 ml

Oferta dotyczy
wybranego asortymentu
i obowiązuje
do wyczerpania zapasów
w drogeriach
Ziko Dermo

949

O szczegóły pytaj
w drogeriach Ziko Dermo

8

1199

Kosmetyki

/

oferta 14-27.01.2021

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA

-25%
do

Rabat nie dotyczy żelu LACTACYD CARING 250 ml oraz
chusteczek LACTACYD objętych już promcją.

* Nie dotyczy regenerującego kremu do rąk CERAVE 50 ml
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.”

LUBA CHUSTECZKI
chusteczki do rąk dla dzieci
z płynem antybakteryjnym
15 szt.
LUBA CHUSTECZKI
chusteczki do rąk
dla kobiet z płynem
antybakteryjnym
15 szt.

-20%
do

Każde za:

399

949

LUBA CHUSTECZKI
chusteczki do rąk
dla mężczyzn z płynem
antybakteryjnym 10 szt.

Marion żel do rąk
o właściwościach
antybakteryjnych 1,5 ml
Przy zakupie dowolnego produktu marki CERAVE do wydania atrakcyjny PREZENT x 20 sasz
mini produkt o pojemności 88 ml.
* Nie dotyczy regenerującego kremu do rąk CERAVE 50 ml
Marka dostępna w wybranych lokalizacjach.”

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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WŁOSY

PIELĘGNACJA TWARZY

SENSIBIO H2O płyn micelarny
w ofercie specjalnej 2x 500 ml

4599
8499

odświeżona i oczyszczona
skóra pełna blasku

do

K AŻDA K APSUŁKA
= 14 AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW

KOLORYZACJA
Z PIGMENTAMI ROŚLINNYMI

SPECJALISTYCZNE SZAMPONY
NA BAZIE ROŚLIN
PHYTO SQUAM
przeciw łupieżowi

PHYTO
PROGENIUM

codzienna ochrona

PHYTO APAISANT

+

2+1

ZA 1 GROSZ*
*Przy zakupie 2 opakowań FARBY PHYTOCOLOR + SZAMPON PHYTOCOLOR
250ml za 1 grosz. Oferta ważna 14.01 - 27.01.2021 r.
Marka dostepna w wybranych lokalizacjach.

10

łagodzi podrażnienia

-25% *

-15%*

* Dotyczy szamponów Phytosquam, Phytopanama, Phytoprogenium,
Phytocedrat, Phytoapaisant. Oferta ważna 14.01 - 27.01.2021 r.

Marka dostepna w wybranych lokalizacjach.

Kosmetyki

/

oferta 14-27.01.2021

21-22 stycznia

-15%
AVÈNE
DERMABSOLU
serum przywracające
kontur twarzy
30 ml

-20%
PHARMACERIS H
Szampon o podwójnym działaniu
spowalniający proces siwienia,
stymulujący wzrost włosów
250 ml

-20%

-20%

DR IRENA ERIS
CLINIC WAY
dermokrem wypełniający
zmarszczki 5° na dzień
50 ml

DR IRENA ERIS
CLINIC WAY
dermokrem globalnie
regenerujący 5° na noc
50 ml

-20%
-20%
BALNEOKOSMETYKI
energizujący żel do mycia twarzy,
ciała i włosów Men’s Care 3w1
200 ml

BALNEOKOSMETYKI
energizujący balsam do twarzy
dla mężczyzn
150 ml

Katalog obowiązuje w wybranych drogeriach stacjonarnych. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.
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MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

MATERNITE

-20%

-30%

14-27.01

14-27.01
Rabat producencki dotyczy serii MUSTELA MATERNITE.

Rabat producencki dotyczy marki CLINIC WAY. Nie dotyczy zestawów.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

-20%

-10%
do

-15%
do

z kartą Ziko Klub

14-27.01

14-21.01

Rabat producencki dotyczy marki BALNEOKOSMETYKI.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

Rabat producencki dotyczy marki SVR.
Nie dotyczy produktów objętych już promocją.

MARKA DOSTĘPNA W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

PURRITIN

-20%
do

-25%
do

z kartą Ziko Klub

-15%

14-27.01

14-27.01

Rabat producencki dotyczy serii IWOSTIN PURRITIN.

Rabat producencki dotyczy marki DUCRAY.

Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów, marki dostępne w wybranych punktach.

